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LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut vuotta 2012 aktiivisen ikääntymisen eurooppalaiseksi teemavuodeksi. 
Tämän eurooppalaisen teemavuoden yleisenä tavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti kasvavan väestönosan potentiaalin parempaa 
hyödyntämistä ja näin säilyttää sukupolvien välinen solidaarisuus. Siinä määritellään 
aktiivinen ikääntyminen parempien mahdollisuuksien ja työolojen luomiseksi, jotta iäkkäät 
työntekijät voivat osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen eristäytymisen torjunnaksi 
edistämällä aktiivista yhteiskunnallista osallistumista ja terveen ikääntymisen tukemiseksi. 

Päätösehdotuksen 2 artiklassa luetellaan monia tavoitteita. Niiden saavuttamiseksi 
toteutettavat käytännön toimenpiteet esitetään 3 artiklassa, ja niitä ovat muun muassa 
aloitteet, joita EU ja jäsenvaltioiden kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
järjestävät ja panevat täytäntöön. 

REGI-valiokunnan ehdottamilla tarkistuksilla pyritään siten

– varmistamaan, että aktiivinen ikääntyminen on kiinteästi poliittisella asialistalla; 

– lisäämään eurooppalaisen teemavuoden nimeen alaotsikko – sukupolvien välisen 
solidaarisuuden edistäminen – jotta korostettaisiin entistä enemmän, miksi aktiivisen 
ikääntymisen edistäminen yhteiskunnissa on tärkeää; 

– korostamaan merkittävää asemaa, joka eurooppalaisella teemavuodella voi olla 
sellaisten paikallisten ja alueellisten hankkeiden ja aloitteiden tukemisessa ja 
edistämisessä, joiden avulla iäkkäät ihmiset voivat vaikuttaa yhteisöönsä ja saada 
riittävää suojaa, turvaa ja terveydenhoitoa;

– varmistamaan yleisen tietoisuuden lisääntyminen jäsenvaltioiden kaupungeissa ja 
alueilla: 

–  varmistamaan, että aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden nojalla 
käynnistetyissä aloitteissa sovelletaan hajautettua lähestymistapaa ja että ne 
perustuvat, kuten Eurooppa 2020 -strategiaa koskevassa alue- ja 
paikallisviranomaisten alueellisessa sopimuksessa korostetaan, siihen, että kaikki tasot 
kokevat ne omakseen; 

– tarjoamaan asianmukaista koordinointia, johdonmukaisuutta ja tehokkuutta laatimalla 
strategiset ohjeet eurooppalaisen teemavuoden perusteella käynnistettyjen hankkeiden 
täytäntöönpanolle;

– tiedottamaan tieto- ja viestintätekniikan kehityksen merkityksestä, koska sillä voidaan 
vastata tehokkaasti ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin.
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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 156 artiklan mukaan 
komissio edistää jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja helpottaa niiden toiminnan 
yhteensovittamista sosiaalipolitiikan 
aloilla.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaista uutta toimielinjärjestelmää
koskeva lisäys.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3a) Euroopan unionin 60 vuoden ikää 
lähenevistä ja sitä vanhemmista ihmisistä 
koostuva väestönosa kasvaa nopeammin 
kuin koskaan aiemmin. Suurimman 
muutoksen odotetaan tapahtuvan 
vuosina 2015–2035, kun yli 60-vuotiaiden 
määrä kasvaa kaksi miljoonaa ihmistä 
vuodessa. Tämä kasvu on erittäin 
myönteistä, koska se on johdonmukainen 
seuraus terveydenhoidon ja 
elämänlaadun paranemisesta. 
Väestörakenteen muutoksesta johtuva 
todellisuus tuo kuitenkin EU:lle monia 
haasteita, joita ovat esimerkiksi tiettyjen 
kaupunkien ja alueiden väestön 
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väheneminen, eläkerahastoihin 
kohdistuva suuri paine ja 
terveydenhoidon ja julkisten palvelujen 
rahoituksen kestävyyttä koskevat 
ongelmat.

Or. en

Perustelu

Selvennyksellä pyritään esittämään pääpiirteittäin ikääntymisen väestörakenteelle 
aiheuttamat haasteet ja sen vaikutus yhteiskuntamme perustoimiin ja -palveluihin.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissio korosti tiedonannossaan 
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” sitä, kuinka 
tärkeää Euroopan unionille on tukea 
väestön ikääntymistä terveenä ja 
aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja paremman tuottavuuden 
saavuttamiseksi. Se ehdotti 
lippulaivahanketta ”Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma”, jonka yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä 
aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja 
lippulaivahanketta ”Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi”. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
toimia kaikilla julkishallinnon tasoilla ja
hallituksesta riippumattomien 
sidosryhmien toimia; niitä voidaan tukea 
unionin tasolla eurooppalaisen 
teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena 
on tehdä asiaa tunnetuksi ja edistää hyvien 
käytänteiden vaihtamista. Kansallisten 
koordinaattoreiden olisi huolehdittava siitä, 
että kansalliset toimet koordinoidaan ja 
että ne ovat yhdenmukaisia eurooppalaisen 
teemavuoden yleistavoitteiden kanssa. 
Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien 

(10) Komissio korosti tiedonannossaan 
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia” sitä, kuinka 
tärkeää Euroopan unionille on tukea 
väestön ikääntymistä terveenä ja 
aktiivisena sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja paremman tuottavuuden 
saavuttamiseksi. Se ehdotti 
lippulaivahanketta ”Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma”, jonka yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi erityisesti edistettävä 
aktiivisen ikääntymisen politiikkoja, ja 
lippulaivahanketta ”Euroopan 
köyhyydentorjuntafoorumi”. Näiden 
tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
lähestymistapaa, jonka kaikki tasot 
tuntevat omakseen ja jonka avulla kaikki 
paikallis- ja alueviranomaiset sekä 
hallituksesta riippumattomat sidosryhmät 
saadaan osallistumaan ja toimimaan 
tiiviimmin; näitä toimijoita pitäisi tukea 
unionin tasolla eurooppalaisen 
teemavuoden toimilla, joiden tavoitteena 
on tehdä asiaa tunnetuksi, edistää hyvien 
käytänteiden vaihtamista ja saada aikaan 
synergiaa. Kansallisten koordinaattoreiden 
olisi huolehdittava siitä, että sekä
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osallistuminen on suunnitteilla. keskustason että hajautetun tason toimet 
koordinoidaan ja että ne ovat 
yhdenmukaisia eurooppalaisen 
teemavuoden yleistavoitteiden kanssa. 
Myös muiden toimielinten ja sidosryhmien 
osallistuminen on suunnitteilla.

Or. en

Perustelu

On olennaisen tärkeää tehdä yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa väestön 
terveen ja aktiivisen ikääntymisen tukemisessa, jotta voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoite sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja suuremmasta tuottavuudesta. Niiden 
sitoutuminen varmistetaan toteuttamalla toimia ja käynnistämällä aloitteita, jotka kaikki tasot 
tuntevat omakseen. Uutta synergiaa luodaan lisäksi hallituksen aktiivisella keskustason ja 
hajautetun tason osallistumisella ja koordinoimalla asianmukaisesti eurooppalaisen 
teemavuoden toimia.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan 
tiedonannossa ”Euroopan 
digitaalistrategia” komissio korosti tieto- ja 
viestintätekniikan merkitystä hyvässä 
vanhuudessa ja ehdotti erityisesti 
tietotekniikka-avusteiseen asumiseen 
(Ambient Assisted Living eli ALL) 
keskittyvän yhteisen ohjelman 
vahvistamista. Euroopan 
digitaalistrategiassa suositeltiin myös 
yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten 
digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien 
iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 
150 miljoonasta ihmisestä (noin 
30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole 
koskaan käyttäneet internetiä, on liian 
suuri.

(13) Ensimmäisestä Eurooppa 2020 
-strategian lippulaivahankkeesta 
19 päivänä toukokuuta 2010 antamassaan 
tiedonannossa ”Euroopan 
digitaalistrategia” komissio korosti tieto- ja 
viestintätekniikan sovellusten ja palvelujen
merkitystä hyvässä vanhuudessa ja ehdotti 
erityisesti tietotekniikka-avusteiseen 
asumiseen (Ambient Assisted Living eli 
ALL) keskittyvän yhteisen ohjelman 
vahvistamista. Euroopan 
digitaalistrategiassa suositeltiin myös 
yhteisiä toimia kaikkien eurooppalaisten 
digitaitojen parantamiseksi, mukaan lukien 
iäkkäät ihmiset, joiden osuus niistä 
150 miljoonasta ihmisestä (noin 
30 prosenttia kaikista), jotka eivät ole 
koskaan käyttäneet internetiä, on liian 
suuri.

Or. en
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Perustelu

Selkeytetään tieto- ja viestintätekniikan merkitystä hyvässä vanhuudessa.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Komissio on ”Eurooppa 2020 
-strategiassa” ehdottanut aktiivista ja 
tervettä ikääntymistä koskevan 
pilottihankkeen käynnistämistä 
vuoden 2011 alussa innovaatiounionin 
puitteissa. Tällä pilottihankkeella, joka on 
ensimmäinen innovaatiokumppanuus, 
pyritään vuoteen 2020 mennessä saamaan 
kansalaiset elämään itsenäisesti ja 
terveenä pidempään ja lisäämään 
terveiden elinvuosien määrää kahdella. 
Sillä pyritään lisäksi parantamaan 
eurooppalaisten sosiaali- ja 
terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyttä 
ja tehokkuutta ja luomaan EU:n 
markkinat ja maailmanmarkkinat 
innovatiivisille tieto- ja viestintätekniikan 
sovelluksille ja palveluille. Se loisi EU:n 
yrityksille uusia mahdollisuuksia ja 
parantaisi siten EU:n kilpailukykyä ja 
lisäisi työpaikkoja Euroopan alueilla.

Or. en

Perustelu

Tämä äskettäin esitetty pilottihanke pitäisi tunnustaa, jotta EU:n toimista ja aloitteista 
saataisiin entistä kattavampi näkemys.
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Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, 
seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista.

(15) Useissa unionin ohjelmissa käsitellään 
aktiivista ikääntymistä, esimerkiksi 
Euroopan sosiaalirahastossa, Euroopan 
aluekehitysrahastossa, PROGRESS-
ohjelmassa, elinikäisen oppimisen 
ohjelmassa, kansanterveysohjelmassa, 
seitsemännen tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteisiin ja humanistisiin tieteisiin 
liittyvissä erityisohjelmissa, hyvää 
vanhuutta tietoyhteiskunnassa koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, tietekniikka-
avusteista asumista koskevassa yhteisessä 
tutkimus- ja innovointiohjelmassa, 
kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmassa, 
johon liittyy hyvää vanhuutta koskevia 
tieto- ja viestintätekniikkahankkeita, sekä 
kaupunkiliikennettä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa. Unionin 
yhteisrahoitus eurooppalaisen 
teemavuoden yhteydessä toteutettaville 
toimille on nykyisiin työllisyys-, sosiaali-
ja tasa-arvoasioiden alan ohjelmiin ja 
autonomisiin budjettikohtiin vuosittain tai 
monivuotisesti sovellettavien 
painopisteiden ja sääntöjen mukaista. 
Eurooppalaista teemavuotta voidaan 
tarvittaessa tukea myös muiden alojen, 
kuten koulutuksen ja kulttuurin, 
terveydenhuollon, tutkimuksen, 
tietoyhteiskunnan, aluepolitiikan ja 
liikennepolitiikan alojen ohjelmista 
erityisesti silloin, kun se on tarpeen 
sosiaalista osallisuutta koskevien 
näkökohtien takia, esimerkiksi silloin, 
kun käsitellään alhaiseen hyvinvointiin 
tai jopa köyhyyteen liittyviä olosuhteita. 

Or. en
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Perustelu

EU:n joissakin kaupungeissa ja joillakin alueilla iäkkäät ihmiset eivät pysty hyötymään 
aktiivista ikääntymistä edistävistä konkreettisista aloitteista, koska heidän elintasonsa alittaa 
keskimääräiset hyvinvointinormit tai jopa köyhyysrajan.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltiot eivät pysty täysin 
saavuttamaan ehdotetun aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden 
tavoitteita tarvittavan jäsenvaltioiden 
välisen tiedonvaihdon ja unionin laajuisen 
hyvien toimintatapojen levittämisen 
vuoksi, vaan ne voidaan ehdotettujen 
toimien laajuuden vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

(16) Jäsenvaltiot eivät pysty täysin 
saavuttamaan ehdotetun aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaisen teemavuoden 
tavoitteita tarvittavan jäsenvaltioiden 
välisen tiedonvaihdon ja unionin laajuisen 
hyvien toimintatapojen levittämisen 
vuoksi. Olisi tunnustettava, että 
kaupungeilla, alueilla ja jäsenvaltioilla on 
olennainen osa kyseisten konkreettisten 
toimien toteuttamisessa ja että 
rajoittamatta toissijaisuusperiaatteen 
soveltamista ja ehdotettujen toimien 
laajuuden vuoksi kyseiset tavoitteet 
voidaan saavuttaa paremmin, kun aloite 
tehdään unionin tasolla. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti Euroopan unionin on tehtävä aloite aktiivisen 
ikääntymisen teemavuodesta. On kuitenkin olennaista saada jäsenvaltioiden alueelliset ja 
paikalliset toimijat mukaan toteuttamaan konkreettisia toimia.
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Nimetään vuosi 2012 aktiivisen 
ikääntymisen eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi: sukupolvien välisen 
solidaarisuuden edistäminen, jäljempänä 
’eurooppalainen teemavuosi’.

Or. en

Perustelu

Kun tämä alaotsikko lisätään eurooppalaisen teemavuoden nimeen, sillä katetaan 
täysimääräisesti syy, miksi aktiivisen ikääntymisen edistäminen on tärkeää yhteiskunnille: 
sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen. Sillä katetaan lisäksi se, että ajattelutapoja 
on muutettava ja että aktiiviselle ikääntymiselle on kehitettävä kestävää tukea.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 

Eurooppalaisen teemavuoden 
yleistavoitteena on kannustaa ja tukea 
jäsenvaltioiden, niiden alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä edistää 
aktiivista ikääntymistä ja 60 vuoden ikää 
lähenevän ja sitä vanhemman, nopeasti 
kasvavan väestönosan potentiaalin 
parempaa hyödyntämistä ja näin säilyttää 
sukupolvien välinen solidaarisuus. Siksi on 
olennaisen tärkeää, että eurooppalaisella 
teemavuodella tuetaan ja edistetään 
paikallisia ja alueellisia hankkeita ja 
aloitteita, joiden nojalla ikääntyvän 
yhteiskunnan ihmiset voivat osallistua 
mahdollisimman paljon yhteiskuntaansa 
ja joiden ansiosta tämän ikääntyvän 
yhteiskunnan iäkkäämmät ihmiset voivat 
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perusteella tavoitteena on saada riittävää suojelua, turvaa ja 
laadukasta hoitoa. Jäsenvaltioiden ja 
niiden kaupunkien ja alueiden tehtävänä 
on lisäksi tarjota puitteet, joissa julkisen
ja yksityisen sektorin sidosryhmät voivat 
tehdä laadukasta yhteistyötä näiden 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Aktiivinen ikääntyminen merkitsee 
parempien mahdollisuuksien ja työolojen 
luomista, jotta iäkkäät työntekijät voivat 
osallistua työmarkkinoille ja 
vapaaehtoistyöhön, sosiaalisen 
eristäytymisen torjuntaa edistämällä 
aktiivista osallistumista yhteiskuntaan ja 
terveen ikääntymisen tukemista. Tämän 
perusteella tavoitteena on

Or. en

Perustelu

Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden takia on tärkeää korostaa iäkkäiden ihmisten 
vapaaehtoistyölle antamaa panosta. Vain selkeiden puitteiden avulla eri toimijat voivat tehdä 
yhteistyötä luodakseen etuja ikääntyvän yhteiskunnan ihmisille.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

parantaa yleistä tietoisuutta aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä ja saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön;

parantaa yleistä tietoisuutta kaikilla 
hallinnon tasoilla jäsenvaltioissa, 
kaupungeissa ja alueilla aktiivisen 
ikääntymisen tärkeydestä, jotta voidaan 
korostaa iäkkäiden ihmisten hyödyllistä 
panosta yhteiskunnan ja talouden kannalta, 
edistää aktiivista ikääntymistä, saada 
iäkkäiden ihmisten potentiaali paremmin 
käyttöön, asettaa aktiivinen ikääntyminen 
korkealle sidosryhmien poliittisella 
asialistalla kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla ja edistää sukupolvien 
välistä solidaarisuutta;

Or. en
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Perustelu

Yleisten tiedotuskampanjoiden vaikutuksen lisäämiseksi on erittäin tärkeää välttää 
keskittymistä pelkästään kansalliseen tasoon. Kansallisten hallitusten pitäisi ottaa alue- ja 
paikallishallintojen toimijat mukaan toimiinsa ja kannustaa niiden sitoutumista. Siksi 
tarvitaan yleisiä tiedotuskampanjoita kyseisillä tasoilla. Olisi korostettava, että 
tiedotuskampanjoiden aikana olisi lähestyttävä kaikkia hallinnon tasoja, jotta poliittiseen 
asialistaan olisi mahdollista vaikuttaa.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

herättää keskustelua ja kehittää 
jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välistä 
vastavuoroista oppimista kaikilla tasoilla
aktiivisen ikääntymisen politiikkojen 
edistämiseksi, hyvien käytänteiden 
määrittämiseksi ja levittämiseksi sekä 
yhteistyön ja synergian edistämiseksi;

herättää keskustelua, tukea ja kehittää 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen 
tason julkisten ja yksityisten toimijoiden
välistä vastavuoroista oppimista aktiivisen 
ikääntymisen politiikkojen edistämiseksi 
menestyksekkäämmin, hyvien 
käytänteiden määrittämiseksi ja 
levittämiseksi sekä yhteistyön ja synergian 
edistämiseksi;

Or. en

Perustelu

Kaikkia toimijoita, jotka vastaavat monien aktiivisen ikääntymisen alan hankkeiden ja 
aloitteiden täytäntöönpanosta, olisi rohkaistava jakamaan oppimiskokemuksiaan ja hyviä 
käytänteitään.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön 
toimille, jotta jäsenvaltiot ja sidosryhmät 
kaikilla tasoilla pystyvät kehittämään 
politiikkoja erityisillä toimilla ja 
sitoutumaan erityisiin aktiivista 

tarjota puitteet sitoutumiselle ja käytännön 
toimille, esimerkiksi sellaisen ympäristön 
luomiselle, jolla edistetään ikääntyvän 
yhteiskunnan luomaan haasteeseen 
vastaavia tekniikan innovaatioita tieto- ja 
viestintätekniikan alalla, jotta kansallisen, 
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ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin. alueellisen ja paikallisen tason julkiset ja 
yksityiset toimijat pystyvät kehittämään 
politiikkoja erityisillä toimilla ja 
sitoutumaan erityisiin aktiivista 
ikääntymistä koskeviin tavoitteisiin 
kehittämällä pitkän aikavälin strategioita.

Or. en

Perustelu

Koska aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisena teemavuonna pitäisi pyrkiä sitouttamaan 
kaikki jäsenvaltioiden hallinnon tasot, niiden kaikkien pitäisi keskittyä erityisesti kehittämään 
yhteistä politiikkaa sekä pitkän aikavälin strategioita, joiden avulla voidaan saada aikaan 
pitkäkestoinen vaikutus. Ikääntyvän yhteiskunnan luomaan haasteeseen vastaavan tieto- ja 
viestintätekniikan kehittämisen ansiosta jäsenvaltiot voivat saada aikaan senioritalouden, 
jossa talous ja yleinen kilpailukyky hyötyvät ikääntyvästä yhteiskunnasta.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden nojalla 
käynnistettyjen aloitteiden lähestymistapa 
on hajautettu, ja niissä varmistetaan, että 
kaikki tasot tuntevat ne omakseen.

Or. en

Perustelu

On olennaista saada jäsenvaltioiden alueelliset ja paikalliset toimijat mukaan toteuttamaan 
konkreettisia toimia. Sen varmistamisella, että kaikki tasot tuntevat ne omakseen, olisi 
taattava kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien tiivis osallistuminen, ja sen pitäisi lisäksi 
luoda perusta, jonka nojalla toteutetaan pitkäkestoisia ponnistuksia ja aloitteita.
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on myös huolehdittava 
siitä, että kansalliset toiminnot 
koordinoidaan asianmukaisesti.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen koordinaattori, joka vastaa 
jäsenvaltion teemavuoteen osallistumista 
koskevista järjestelyistä. Kansallisten 
koordinaattoreiden on myös huolehdittava 
siitä, että kansalliset toiminnot 
koordinoidaan asianmukaisesti. 
Kansallisten koordinaattoreiden on lisäksi 
eri hankkeiden täytäntöönpanosta 
maassaan laatimiensa strategisten 
ohjeiden avulla luotava puitteet, joissa 
alueellisen ja paikallisen tason 
viranomaisten ja sidosryhmien 
toteuttamia toimia voidaan valvoa 
selkeästi synergian aikaansaamisen 
edistämiseksi ja toteutettujen ponnistusten 
tehokkuuden ja johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi sekä kaiken 
epäjohdonmukaisuuden ja 
päällekkäisyyden välttämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kansallisten koordinaattoreiden olisi johdettava kansallisella tasolla sekä alueellisella ja 
paikallisella tasolla täytäntöönpantuja aloitteita ja toimia päällekkäisyyden välttämiseksi ja 
synergian aikaansaamisen edistämiseksi.


